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 (2015) 2206القرار   
 2015آذار/مارس  3املعقودة يف  7396الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 ،إن جملس األمن 
 2057إىل قراراته وبياناته السابقة بشأن جنوب السودان، وال سيما القرارات  إذ يشري 

 (،2014) 2187( و 2014) 2155( و 2013) 2132( و 2013) 2109( و 2012)
عن بالغ االنزعاج والقلق من الزناع الـدارر بـح ومومـة ريورجـة جنـوب       يعرب وإذ 

، وهـو نـزاع نـاجم عـن ت  ـات      2013السودان وقوات املعارضة منذ كانون األول/دجسمرب 
 سياسية داتلية بح القادة السياسيح والعسمرجح للبلد،

انية شدجدة، مبـا يف ذلـ    من أن الزناع قد أدى إىل معاناة إنس بالغ القلق وإذ يساوره 
ــادة     وــدوخ تســارر  ادوــة يف األروار، وتشــرجد مليــوا شــمت، وضــياع املمتلمــات، و ج

 إ قار وورمان شعب جنوب السودان،
مـــا وقـــي ومـــا جقـــي مـــن انتـــياكات و ـــاو ات  قـــو  ا نســـان   وإذ يددد ين بشددد   

ل القتـ  الـت تسـتيد     وانتياكات للقانون الدويل ا نساا، مبا  ييا تلـ  املنووجـة علـع أعمـا    
املــدنيح، والعنــو املوجدــه ضــد راعــات عرقيــة بعينــيا، وأعمــال القتــ  تــارج نوــا  الق ــا ، 

، و نيــد األل ــال واســتمداميم  واالغتصــاب وغــنه مــن أشــمال العنــو اانســ  واانســاا   
ــال       يف ــا  القســري، ووــاالت االعتق ــزناع املســلح، ووــاالت االتتوــا ، ووــاالت االتت  ال

جا  التعس يح، والعنو اهلاد  إىل بث الرعب يف قلوب السمان املـدنيح، واهلجمـات   واالوت
الت تشند علع املدارس ودور العبادة واملستش يات، وعلع أ ـراد و ـا السـ ل التـابعح ل مـم      
املتحدة واملرتبوح هبا واملرا ق التابعـة هلـا، والـت جرتمبـيا ريـي األلـرا ، مبـا  ييـا ااماعـات          

لحة وقـــوات األمـــن الولنيـــة، إىل جانـــب التحـــرجه علـــع ارتمـــاب هـــذه التجـــاو ات   املســـ
امل ــاجقات الــت جتعــرو هلــا موت ــو هياــات ا تمــي املــدا    وإذ يدد ين لدد ل واالنتــياكات، 
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ــتيدا يم،     ــانية والصــح يون واس ــو املســاعدة ا نس ــبة    وإذ يشدد  وموت  ــع وجــوب ةاس عل
ا نســاا وانتــياكات و ــاو ات وقــو  ا نســان، املســلولح عــن انتــياكات القــانون الــدويل 

وعلع أن ومومة جنوب السـودان تتحمـ  املسـلولية الرريسـية عـن ساجـة سـماإلا مـن ا بـادة          
 ا نسانية،واارارم املرتمبة ضد   ااماعية وجرارم ا رب والتوين العرق

األ مــة  عــن بــالغ القلــق إ ا  التشــرجد الواســي النوــا  ل شــما  وت ــاقم   وإذ يعددرب 
أن ريــي ألــرا  النـــزاع تتحمدــ  املســلولية عــن معانــاة شــعب جنــوب   وإذ يؤلدد ا نســانية، 

ــة االوتياجــات األساســية للســمان،     ــه مــن ال ــروري أن تيم ــ  تلبي  وإذ يشدد  الســودان، وأن
بوكاالت األمم املتحدة ا نسانية وشركاريا علع ما جبذلونه من جيود لتقـد  الـدعم للسـمان    

ــق،  بشــم  عاجــ   ــر، و قــا ألومــال     وإذ يه دد ومنسَّ ــيح وتيسد ـــزاع أن تت ــي ألــرا  الن جبمي
القــانون الــدويل ذات الصــلة وملبــادمل األمــم املتحــدة التوجيييــة يف جمــال املســاعدة ا نســانية،     

حملتـــاجح بشـــم  كامـــ  وآمـــن وتـــال وصـــول أ ـــراد ومعـــدات ولـــوا ل ا غا ـــة إىل ريـــي ا 
نسانية يف الوقت املناسب، وال سـيما إىل املشـردجن داتليـا    العوارق، وإجصال املساعدات ا  من

ــق املســاعدة ا نســانية،      وإذ يدد ينوال جــاح،  ــراد ومرا  ــت جتعــردو هلــا أ  ــي اهلجمــات ال ري
إىل أن شند اهلجمـات علـع العـاملح يف ا ـال ا نسـاا وورمـان املـدنيح مـن املـواد           يشري وإذ

 نتياكا للقانون الدويل ا نساا، ياة قد جشم ن االت ال غىن عنيا لبقاريم علع قيد ا
مببادرة ا موعة الو ارجة لليياة ا مومية الدولية املعنية بالتنمية، الت حتظـع   وإذ يش   

 وإذ يتوقدد بــدعم األمــم املتحــدة واالحتــاد األ رجقــ ،  حــاد منــرب للحــوار السياســ  واألمــ ،    
مليــة وأن حتتــرل القــرارات الــت توصــ  إلييــا مــل ر ريــي األلــرا  أن تشــاره يف هــذه الع مــن

 ،2014آذار/مارس  13، املعقود يف رؤسا  الدول وا مومات األع ا  يف اهلياة
ــوب       وإذ يرحدد   ــة يف جن ــة لتســوجة األ م ــن اهليا ــا بوســالة م ــات املتعيــد هب بااللتزام

؛ 2014ثاا/جنـاجر  كـانون ال  23السـودان، وال سـيما ات ـا  وقـو األعمـال العداريـة املـربل يف        
ــوب الســودان املــربل يف     ــة  2014/مــاجو أجار 9وات ــا  تســوجة األ مــة يف جن ــة املعنون ؛ والو يق

جمـــاالت االت ـــا  بشـــأن إنشـــا  ومومـــة الووـــدة الولنيـــة االنتقاليـــة يف ريورجـــة جنـــوب  ”
 ،2015شباط/ رباجر  1عة يف املوّق “سودانال

لصــادر عــن مـــل ر رؤســا  الـــدول    بالتصــميم املعـــرب عنــه يف الـــب   ا   وإذ يرحدد   
 2014آب/أغســوس   25 و 2014وزجران/جونيــه   10وا مومــات األع ــا  يف اهلياــة يف    

علع أن تقـول الـدول األع ـا  يف اهلياـة باختـاذ مزجـد مـن ا جـرا ات ااماعيـة، بوسـار  منـيا            
قـة   رو تدابن عقابية، لل ـط  علـع أي لـر  ف جـو بالتزاماتـه وـأ اين أو جتصـر  بورج       

 الب   الصادر عن املل ر، تتناىف مي ما نت عليه
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ن التـــابي ل حتـــاد األ رجقـــ  بـــالب   الصـــادر عـــن جملـــس الســـلم واألمـــ  وإذ يرحددد  
، الــذي ت ــمن، يف رلــة أمــور، إعــادة تأكيــد اســتعداد ا لــس،  2014وزجران/جونيــه  12 يف

ــرو جــزا ات         ــورا ب  ــال   ــة، للقي ــن اهليا ــع توصــية م ــا  عل ــدابن أتــرى  ةــددة اهلــ بن د  وت
 ن و  للزناع وال ج   بالتزاماته،لر  جتمادى يف عرقلة البحث ع أي علع

أجلول/سـبتمرب   17كـذل  بـالب   الصـادر عـن جملـس السـلم واألمـن يف         وإذ يرح  
نســيق مـــي اهلياـــة، باختـــاذ  ، الــذي ت ـــمن، يف رلـــة أمــور، تأكيـــد عزمـــه القيـــال، بالت  2014
ال ج   بالتزاماته وجتمادى يف عرقلة البحـث عـن وـ  ت اوضـ       ال  مة ضد أي لر  التدابن
 ،الراهنة ل  مة

ــوب الســودان و  بشدد   وإذ يدد ين  ــة جن ــارومومــة ريورج املعــارو يف ا ركــة  اان
الشعبية لتحرجر السودان  ت اقيما يف التوص  إىل ات ا  لتشـمي  ومومـة انتقاليـة يف غ ـون     

 ،2014وزجران/جونيه  10جن امللرخ السادس والعشر  ترة الستح جوما احملددة يف الب  
ــل ر      علمددا وإذ حيدد    ــدورة االســتثنارية الســابعة والعشــرجن مل ــالب   الصــادر عــن ال ب

آب/أغسـوس   25رؤسـا  الـدول وا مومـات األع ـا  يف اهلياـة، املعقـودة يف أدجـس أبابـا يف         
النتـــياكات العدجـــدة ، الــذي ت ـــمن، يف رلـــة أمــور، ا عـــراب عـــن االســتيا  مـــن ا   2014

ل ت اقــات الــت وقعيــا الور ــان وــأ اين، وإعــادة تأكيــد ضــرورة اتبــاع إلــ  شــام  للجميــي  
وواسي النوا  يف امل اوضات، وتمرار ا عراب عـن القلـق البـالغ إ ا  تـدهور ا الـة ا نسـانية       

ــق ب     ــة أن تت ــاوو بشــأن االت ــا  املتعل تشــمي  يف جنــوب الســودان، ومناشــدة اايــات املعني
 جوما، 45وتربل االت ا  يف غ ون  ومومة وودة ولنية انتقالية

بالب   الصادر عن الـدورة االسـتثنارية الثامنـة والعشـرجن ملـل ر رؤسـا         علما وإذ حي   
تشــرجن الثـــاا/نو مرب   7الــدول وا مومــات األع ـــا  يف اهلياــة، املعقــودة يف أدجـــس أبابــا يف      

ر، التصـميم علـع التـزال ومومـة جنـوب السـودان وقـوات        ، الذي ت ـمن، يف رلـة أمـو   2014
ــة       ــال العداري ــي األعم ــوري امي ــ  و  ــن مشــروط وكام ــو غ ــال   ،املعارضــة بوق ــدعوة إىل قي وال

منوقــة اهلياــة باختــاذ إجــرا ات راعيــة لوضــي نظــم لتجميــد األصــول ووظــر الســ ر داتــ    دول
الـت كمـن اسـتمداميا يف ا ـرب     املنوقة، ور ه تورجـد األسـلحة والـذتارر وغنهـا مـن املـواد       

 ،وال ارتماب ومومة جنوب السودان وقوات املعارضة أي انتياه لوقو األعمـال العداريـة   يف
ومناشــدة جملــس الســلم واألمــن التــابي ل حتــاد األ رجقــ  وجملــس األمــن ل مــم املتحــدة وا تمــي   

 ،، إذا اقت ع األمر تن يذهاالدويل تقد  ريي أشمال املساعدة املممنة يف تن يذ هذه التدابن
باالت ا  املتعلق بإعادة توويد ص و  ا ركة الشعبية لتحرجـر السـودان،    علما وإذ حي   
برعاجة ومومة ريورجة تزنانيا املتحـدة، وبـالب   املـلرخ     2015كانون الثاا/جناجر  21املربل يف 
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ركـة الشـعبية لتحرجـر السـودان     الصـادر عـن اجتمـاع اللجنـة الث  يـة للح      2015شباط/ رباجر  16
 ،املعنية بتن يذ املرولة األوىل من ات ا  أروشا املتعلق بإعادة توويد ص و  ا ركة

ــلرتح      وإذ حيدد    ــن امل ــس الســلم واألم ــا بب غــ  جمل كــانون األول/دجســمرب   5علم
ــاجر   29و  2014 ــانون الثاا/جنــ ــمنان  2015كــ ــذجن جت ــ ــد   اللــ ــور، التأكيــ ــة أمــ ، يف رلــ
جـزا ات علـع ريـي األلـرا  الـت تتمـادى يف عرقلـة العمليـة السياسـية وتقـوجه             ـرو  علع

 ،2014كانون الثاا/جناجر  23يف  ات ا  وقو األعمال العدارية املربل
، الت ُأعدت بوسالة مـن الصـح ووا ـق علييـا     “توة النقاط اخلمس’’بـ  وإذ يرح  

يف ا ركـــة الشـــعبية لتحرجـــر املعـــارو  اانـــارممثلـــو ومومـــة ريورجـــة جنـــوب الســـودان و 
السودان/اايش الشـع  لتحرجـر السـودان تـ ل املشـاورة اخلاصـة الـت ُأجرجـت دعمـا لعمليـة           

 كانون الثاا/جناجر يف اخلرلول، وه  كـاي:   12الس ل يف جنوب السودان بقيادة اهلياة، يف 
ا سـراع بـوتنة امل اوضـات    ‘ 2’عـة؛  االلتزال جبدجة بالتن يذ المام  اميي االت اقـات املوقّ ‘ 1’

اذ توــــوات ملموســــة للتم يــــو اختــــ‘ 3’لتشــــمي  ومومــــة انتقاليــــة يف موعــــد قرجــــب؛  
األ مة ا نسانية يف املنالق املت ررة من النــزاع، وتيسـن وصـول املسـاعدة ا نسـانية       ودة من

املــة ان والميانــات الدوليــة العضــمان ســ مة ريــي مــوت   وأصــول ريــي البلــد‘ 4’الدوليــة؛ 
تقد  دعم قوي ايود الوسـالة الـت تقودهـا اهلياـة واملشـاركة  ييـا       ‘ 5’جنوب السودان؛  يف

 اخلمس،الور ح، يف هذا الصدد، علع التن يذ ال وري خلوة النقاط  وإذ حيث بقو بنشاط، 
ذها أ ـــراد بعثـــة األمـــم املتحـــدة عـــن بـــالغ تقـــدجره للجـــرا ات الـــت اختـــ وإذ يعدددرب 

السودان والبلدان املسامهة بقوات عسمرجة وأ راد شـرلة  ماجـة املـدنيح،     ريورجة جنوب يف
مبن  ييم الرعاجا األجانب، من تور العنو الـذي جيـدد سـ متيم البدنيـة، ولتحقيـق اسـتقرار       

 منية،ا الة األ
بأمهية رصد وقو  ا نسان والتحقيق  ييا وا ب   عنـيا بشـم  مسـتق      موإذ يسّل 

ــة واملســا لة واملصــا ة وألل ااــرار     وعلــ ، ملــا لــذل   مــن دور م يــد يف إرســا  أســس العدال
 بح ريي ا تمعات احمللية يف جنوب السودان،  يما

بالتقرجر امللقت عـن وقـو  ا نسـان، الصـادر عـن بعثـة        وإذ حي   علما م  االهتمام 
النـــزاع ”عنــون ، وبــالتقرجر امل2014شــباط/ رباجر  21يف األمــم املتحــدة يف جنــوب الســودان  

ــر عــن وقــو  ا نســان    يف ــوب الســودان  تقرج ــيا يف  “جن ــاجو أجار 8، الصــادر عن ، 2014/م
جن تشــــر 29تقرجـــر تـــا   اهلجــــول علـــع بـــانتيو، والجـــة الووـــدة،       ”وبـــالتقرجر املعنـــون   

ــوبر  ــيا يف  “2014األول/أكتـ ــادر عنـ ــرجن األول/أ 19، الصـ ــوبر تشـ ــالتقرجر 2014كتـ ، وبـ
تشــرجن  29، الصــادر عنــيا يف “جــول علــع بــانتيو، والجــة الووــدةهلتقرجــر تــا   ا”املعنــون 
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ــوبر األول/أ ــون  2014كت ــالتقرجر املعن ــور  شــن هجمــ ”، وب ــانتيو وب ــدنيح يف ب ــع امل ، “ات عل
 ،2015كانون الثاا/جناجر  9الصادر عنيا يف 

النــزاع يف جنـوب السـودان     ”عن بالغ قلقه من أنـه و قـا للتقرجـر املعنـون      وإذ يعرب 
، هنـاه أسـاس معقـول    2014أجار/مـاجو   8، الصادر عن البعثـة يف  “ر عن وقو  ا نسانتقرج

ــد ســوا ، قــد ارتمبتــا جــرارم      ل عتقــاد بــأن القــوات ا موميــة وقــوات املعارضــة، ع      لــع و
نوـــا  الق ـــا ، واالغتصـــاب وغـــنه ا نســـانية، مبـــا يف ذلـــ  عمليـــات القتـــ  تـــارج   ضـــد
 ـا  القسـري، ووـاالت االوتجـا  التعسـ  ، وبـأن       أعمال العنو اانس ، وواالت االتت من

ــة        ــة  إلــا  وال ــة وال ــرورة امللحد ــع ا اجــة املاسد ــت، وإذ جلكــد عل ــد ارتيمب جــرارم وــرب ق
 ،ا   ت من العقاب يف جنوب السودان وتقد  ااناة إىل العدالة

 توـة  بـار ة يف أي عناصـر  باعتبارهـا   ألل ااـرار أمهيـة املسـا لة واملصـا ة و    وإذ يؤل  
لدوليـة، وامل وقـات الق ـارية    ، مي إوالته علمـا بالـدور اهلـال الـذي تلدجـه التحقيقـات ا      ةانتقالي
 ،ا نسانية االقت ا ،  يما جتعلق مبحاسبة املسلولح عن جرارم ا رب واارارم املرتمبة ضد عند

تحقيــق ل حتــاد األ رجقــ  يف ال بالعمــ  الــذي تقــول بــه انــة التحقيــق التابعــة   وإذ يقددّر 
القانون الدويل  قو  ا نسـان والقـانون الـدويل ا نسـاا يف جنـوب       و او اتانتياكات  يف

النتـــار  والتوصـــيات الـــت ستصـــدر عـــن اللجنـــة،  وإذ يترّقددد  باهتمدددام، وتو يقيـــا الســـودان
النيار  يف أقرب وقت مممـن، وإذ جروـب باسـتمرار     هاتقرجرالعل  ل ا صدارعلع  يشّج  وإذ

ــراط ا ــب       اخن ــا لة، إىل جان ــة واملس ــع ضــمان العدال ــ  عل ــ  يف العم ــاد األ رجق  ألل ااــرارالحت
 واملصا ة يف جنوب السودان،

استمدال وسار  ا ع ل يف نشـر توـاب المراهيـة وتوجيـه رسـار        وإذ ي ين بش   
نـيا، ممـا قـد جمـون لـه دور مـل ر       حتردو علع ممارسـة العنـو اانسـ  ضـد راعـات عرقيـة بعي      

ومومــة ريورجــة جنــوب الســودان     وإذ يدد عوالعنــو اامــاع  وت ــاقم النـــزاع،    نشــر  يف
كذل  ريي األلرا  علـع المـو    وإذ حيثاختاذ التدابن امل رمة للتصددي هلذه األنشوة،  إىل

 عن هذه األعمال، واملسامهة بدال من ذل  يف التروج  للس ل واملصا ة بح الووارو،
ن والنسـا   وذي تلدجه منظمات ا تمي املدا والزعما  الـدجني بالدور اهلال ال موإذ يسّل 

مشـــاركة هـــذه ا موعـــات، جنبـــا  علـــع أمهيـــة وإذ يشددد  والشـــباب يف جنـــوب الســـودان، 
جنب مي احملتجـزجن السـابقح مـن ا ركـة الشـعبية لتحرجـر السـودان واألوـزاب السياسـية           إىل

إ ا  اايـود الـت تبـذهلا     إذ يساوره القلدق واألترى، من أج  إحاد و  دارم ل  مة يف البلد، 
منـي األ ـراد مـن السـ ر للمشـاركة يف احملاد ـات        بسـب  منـيا   ا مومة للحد من هذه املشاركة

 و جادة القيود امل روضة علع ورجة التعبن،
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تأكيــد ريــي قراراتــه ذات الصــلة بشــأن املــرأة والســ ل واألمــن، واألل ــال   وإذ يع دد  
( بشـأن ساجـة   2003) 1502ساجة املدنيح يف الزناعات املسلحة، وقراراته والزناع املسلح، و

( بشـأن منـي ا بــادة   2014) 2150مـوت   املسـاعدة ا نسـانية ومـوت   األمـم املتحـدة، و       
 ( بشأن إص ر القواع األم ،2014) 2151ااماعية ومما حتيا، و 

ذ جعـــرب عـــن بـــالغ إ(، و2013) 2117( و 1998) 1209إىل قرارجـــه  وإذ يشدددري 
قلقه إ ا  اخلوـر الـذي جيـدد السـ ل واألمـن يف جنـوب السـودان بسـبب النقـ  غـن املشـروع            
ل سلحة الصطنة واألسلحة اخل ي ة وتمدجسيا وإسا ة اسـتعماهلا علـع  ـو جـلدي إىل  عزعـة      

 ،علع أمهية تعزجز جيود مما حة التداول غن املشروع هلذه األسلحة وإذ يش  االستقرار، 
إ ا  اســتمرار القيــود امل روضــة علــع وركــة بعثــة األمــم   عددن بددالغ القلددق وإذ يعددرب 

اهلجمـات الـت تشـنيا القـوات      وإذ يد ين بشد    املتحدة يف جنـوب السـودان وعلـع عمليا ـا،     
ا موميـة وقــوات املعارضــة وااماعــات األتــرى علـع أ ــراد األمــم املتحــدة واهلياــة ا موميــة   

نمية ومنشـهت ما، وعمليـات االوتجـا  واالتتوـا  الـت جتعـردو هلـا موت ـو         الدولية املعنية بالت
ــم املتحــدة   ــراداألم ــون واأل  ــا املرتبو ــوب الســودان أن تســتمم     وإذ يه دد  ، هب ــة جن حبموم

 يف هذه اهلجمات بشم  سرجي ووا  وأن حتاسب املسلولح عنيا، ا احتقيق
توـرا  جيـدد السـ ل واألمـن      أن ا الة يف جنوب السودان ما  الـت تشـم    وإذ يقرر 

 الدوليح يف املنوقة،
 السابي من ميثا  األمم املتحدة، من ال ص  41مبوجب املادة  وإذ يتصرف 
ــيا ووقعــت علييــا ومومــة      يؤيدد  - 1  ــة الــت قبلت ات اقــات وقــو األعمــال العداري

كـانون   23ريورجة جنوب السودان واانار املعارو يف ا ركة الشعبية لتحرجر السودان يف 
 ؛2014أجار/ماجو  9و  2014ر/ماجو أجا 6و  2014الثاا/جناجر 
عــن بــالغ قلقــه إ ا  عــدل و ــا  كــ  الوــر ح بالتزاما مــا وــأ اين،     يعددرب - 2 

وعدل مشاركتيما يف عملية الس ل بشم  جددي ج    إىل إحاد و  سياس  ل  مـة ووضـي   
لية الرصد والتحقق التابعة لليياـة ا موميـة   علع وجه اخلصو  ما و قته آ وي ينود للعنو، 

 الت اقات وقو األعمال العدارية؛ الدولية املعنية بالتنمية من انتياكات مستمرة وصارتة
ــة        يطالدد  - 3  ــال العداري ــو األعم ــات وق ــب ات اق ــي جوان ــاوترال ري الوــر ح ب

ــا الت ــا      ــة و ق ــق ال  م ــذ ال ــوري للورار ــاجو أجار/ 9وبالتن ي ــات األتــرى  واال 2014م ت اق
يــة املنتشــرة يف جنــوب الســودان  الصــلة، مبــا يف ذلــ  الســحب التــدرح  للقــوات األجنب   ذات
ــذ ــوب    2013كــانون األول/دجســمرب   15 من ــزناع املســلح يف جن ــي ألــرا  ال ــب جبمي ، وجيي
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السودان أن تصدر أوامر واضحة حتظر ريـي انتـياكات القـانون الـدويل ا نسـاا وانتـياكات       
م   ريي األلـرا  وصـول الوكـاالت    تعلع ضرورة أن  ويش  قو  ا نسان، و او ات و

ات ـا  شـام  دون مزجـد    بالتوص  إىل  الور حا نسانية بشم   وري، وجوالب كذل  بالتزال 
 من التأتن؛
 من جدجد أنه ال كمن و  النـزاع بالوسار  العسمرجة؛ يؤل  - 4 

 
 معاجن حتدجد اايات اخلاضعة للجزا ات  

ــرو جــزا ات ةــددة األهــدا      يؤلدد  - 5  ــن أجــ   اســتعداده ل  ــة  م ــم عملي دع
 البحث عن س ل شام  ودارم يف جنوب السودان؛

تنوبـق   12تنوبـق علـع األ ـراد، وأن أومـال ال قـرة       9أن أومال ال قرة  يقرر - 6 
رار مــن هــذا القــ 16علــع األ ــراد والميانــات، علــع أســاس قيــال اللجنــة املنشــأة عمــ  بــال قرة   

)د(،  16)ج( و  16( بتحدجدهم كجيات تاضعة هلذه اازا ات، عم  بـال قرتح  “اللجنة”)
االسـتقرار   األمـن أو  علع التوايل، باعتبارهم مسلولح عن إجرا ات أو سياسات  دد الس ل أو

السياسـات، أو باعتبـارهم    يف جنوب السـودان، أو باعتبـارهم مشـاركح يف هـذه ا جـرا ات أو     
 ؛بأدوار  ييا، سوا  بصورة مباشرة أو غن مباشرةقاموا 

أعـ ه،   6السياسات، كمـا هـو مـبح يف ال قـرة      وأأن هذه ا جرا ات  يؤل  - 7 
 لع سبي  املثال ال ا صر ما جل  ع قد تشم 
ا جــرا ات أو السياســات الــت جمــون الطــرو منــيا أو أ رهــا ال علــ  توســيي   )أ( 

أو إلالــة أمــده أو عرقلــة املصــا ة أو ةاد ــات أو عمليــات  نوــا  الــزناع يف جنــوب الســودان 
 الس ل، مبا يف ذل  انتياكات ات ا  وقو األعمال العدارية؛

أو ا جرا ات أو السياسـات الـت تشـم   دجـدا ل ت اقـات االنتقاليـة أو الـت         )ب( 
 السياسية يف جنوب السودان؛ ةتقودو العملي

ــان أو القــانون     أو التموــي  ألعمــال تنتــي  ال   )ج(  قــانون الــدويل  قــو  ا نس
قو  ا نسان، أو توجيـه تلـ  األعمـال     او ات  تشم   الدويل ا نساا املنوبق، أو أعمال 

 ارتماهبا يف جنوب السودان؛ أو
أو استيدا  املدنيح، مبن  ييم النسا  واألل ال، من ت ل ارتمـاب أعمـال    )د( 

جه أو التعـذجب أو االغتصـاب أو غـنه مـن أشـمال العنـو       العنو )مبا يف ذلـ  القتـ  أو التشـو   
اانســ (، أو االتتوــا ، أو االتت ــا  القســـري، أو التشــرجد القســري، أو شــن اهلجمـــات       
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سـلوه  املدارس أو املستش يات أو األماكن الدجنية أو أماكن او  املدنيح، أو مـن تـ ل    علع
 ؛ا نساا و انتياكا للقانون الدويلقو  ا نسان أ تونا  قد جشم   او ا أو انتياكا

ــال اســتمدال أو  )هـ(  ــدأو األل  ــوات     هم ني ــ  ااماعــات املســلحة أو الق ــن قب م
 املسلحة يف سيا  الزناع املسلح يف جنوب السودان؛

ــة يف جمــال و ــا الســ ل أو ا ــال       )و(  ــة العامل ــات الدولي ــة أنشــوة البعث أو عرقل
يـــة الرصـــد والتحقـــق التابعـــة الســـودان، مبـــا يف ذلـــ  آلالدبلوماســـ  أو ا نســـاا يف جنـــوب 

ــة ــة     للييا ــة، أو عرقل ــة بالتنمي ــة املعني ــة الدولي ــي املســاعدات ا نســانية  إجصــال أو ا مومي  تو ج
 ؛ا صول علييا أو

ــة      ) (  ــة الدولي ــات األمني ــات األمــم املتحــدة أو الميان أو شــند اهلجمــات علــع بعث
 الس ل، أو علع موت   املساعدة ا نسانية؛املوجودة أو غن ذل  من عمليات و ا 

أو القيــال بأعمــال  ســـاب  ــرد أو كيــان ودددتـــه اللجنــة كجيــة تاضـــعة        )ر( 
 للجزا ات، أو بالنيابة عنه، بشم  مباشر أو غن مباشر؛

ــرتح  يقدددددرر - 8  ــال ال قـــ ــدددجن  تنو 12و  9أن أومـــ ــراد احملـــ ــع األ ـــ ــق علـــ بـــ
الـذجن جمونـون قـادة ألي كيـان، مبـا يف ذلـ         ،ابناللجنة كجيات تاضـعة هلـذه التـد    قب  من
ــا غن وأامليليشــــيات  وأاملعارضــــة  وأومومــــة جنــــوب الســــودان راعــــة تنتمــــ  إىل  أي هــ
رتمــاب أي مــن األنشــوة املبيدنــة  أع ــاؤه ضــالعح يف اضــالعا أو جمــون جمــون اايــات،  مــن
 أع ه؛ 7و  6ال قرتح  يف
 

 وظر الس ر  
الـدول األع ـا ، ل تـرة أوليـة مـد ا سـنة واوـدة اعتبـارا         تمذ ريي تأن  يقرر - 9 

راضـييا أو عبورهـا مـن جانـب     من تارجخ اختـاذ هـذا القـرار، مـا جلـزل مـن تـدابن ملنـي دتـول أ         
جلـزل أي دولـة بـأن  نـي موالنييـا       أ راد حتددهم اللجنة، علما بأنه ليس يف هـذه ال قـرة مـا    أي

 أراضييا؛ من دتول
قــد جمــون وــام  ألكثــر مــن جنســية  الــذي حتــدده اللجنــة أن ال ــرد  يالحدد  - 10 

احملــددد مــن اللجنــة بــح دولــتح  مــ     ال ــردجــوا  ســ ر، وجعــرب عــن قلقــه مــن أن ســ ر    أو
جنسيتييما أو جـوا ي سـ رمها قـد جقـودو اهلـد  مـن ا ظـر امل ـروو علـع السـ ر مبوجـب            

ــرة  ــب    ويطلدددد ، 9ال قــ ــأ مبوجــ ــربا  املنشــ ــق اخلــ ــرة  إىل  رجــ ــن 18ال قــ ــرار   مــ ــذا القــ هــ
 مبعلومات عن هذا النوع من الس ر؛أن جوايف اللجنة “( اخلربا   رجق)”
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 أع ه علع ا االت التالية  9أال تسري التدابن امل روضة يف ال قرة  يقرر - 11 
تـربره   السـ ر عندما تقرر اللجنة، علع أسـاس كـ  والـة علـع وـدة، أن هـذا        )أ( 

   املناس  الدجنية؛ال رورة ا نسانية، مبا يف ذل  أدا
 ق ارية؛ ضرورجا لتن يذ إجرا ات  عندما جمون الدتول أو العبور  )ب( 
عندما ترى اللجنة، علع أساس ك  والـة علـع وـدة، أن ا ع ـا  مـن ا ظـر        )ج( 

ــوب الســ        ــة يف جن ــق الســ ل واملصــا ة الولني ــدا  حتقي ــن شــأنه أن أــدل أه ودان وبســ  م
 االستقرار يف املنوقة؛

 
 د األصول مي  

أن علع ريي الدول األع ا ، ل ترة أوليـة مـد ا عـال واوـد مـن تـارجخ        يقرر - 12 
اختــاذ هــذا القـــرار، أن تقــول دون إبوـــا  بتجميــد ريـــي األمــوال واألصـــول املاليــة واملـــوارد       

ــا أو      ــت  لمي ــرة    االقتصــادجة األتــرى املوجــودة يف أراضــييا وال ــا، بصــورة مباش ــتحمم  يي ت
، جيــات مــن األ ــراد أو الميانــات الــت حتــدددها اللجنــة، أو كيانــات أو أ ــراد   مباشــرة غــن أو

جعملون باسم تل  اايات أو و قـا  لتوجييا ـا، أو كيانـات مملوكـة هلـذه اايـات أو تاضـعة        
 ل هــذه ال تــرة األوليــة ضــمان  لســيور ا، وجقــرر كــذل  أن علــع ريــي الــدول األع ــا  تــ  

املوجودجن داتـ  أراضـييا بإتاوـة هـذه األمـوال أو األصـول        قيال موالنييا أو األشما  عدل
 قتصادجة أو غنها، بشم  مباشر أو غن مباشر، ل اردة هلال  األشما ؛الاملالية أو املوارد ا

أعــ ه علــع األمــوال  12ال قــرة  أال تســري التــدابن امل روضــة مبوجــب يقددرر - 13 
 رى الت تقرر الدول األع ا  املعنية أإلا األصول املالية أو املوارد االقتصادجة األت أو

ضرورجة لتطوية الن قـات األساسـية، مبـا يف ذلـ  سـداد املبـالغ املتعلقـة بـاملواد          )أ( 
الطذارية وا حارات أو الرهـون العقارجـة واألدوجـة والعـ ج الوـ  وال ـرارب وأقسـاط التـأمح         

د أتعــاب مينيــة معقولــة ورد الن قــات  ورســول املرا ــق العامــة، أو املبــالغ ال  مــة وصــرا  لســدا 
املترتبة علع تقد  اخلدمات القانونية و قا للقوانح الولنية، أو القيـال، و قـا للقـوانح الولنيـة،     
بد ي رسول أو تماليو اخلدمات ال  مة للعمليات االعتيادجـة املتعلقـة حب ـا أو تعيـد األمـوال      

ا مـدة، بعـد قيـال الدولـة املعنيـة بإتوـار اللجنـة        واألصول املالية واملوارد االقتصـادجة األتـرى   
ــوارد       ــة أو املـ ــول املاليـ ــوال أو األصـ ــذه األمـ ــتمدال هـ ــا ، باسـ ــد االقت ـ ــا ا ذن، عنـ باعتزاميـ
االقتصـادجة األتــرى، مــا ف تتمـذ اللجنــة قــرارا  غـ   ذلــ  يف غ ــون مسـة أجــال مــن أجــال     

 العم  اعتبارا من جول ا توار؛
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ن قـات اسـتثنارية، شـرجوة أن تمـون الدولـة املعنيـة أو الـدول         ضرورجة لتطوية )ب( 
 وأن تمون اللجنة قد وا قت عليه؛ األع ا  املعنية قد أتورت اللجنة بذل 

تاضعة لرهن أو ومم ق ـار  أو إداري أو حتميمـ ، وكمـن يف هـذه ا الـة       )ج( 
ذلــ  الــرهن أو تن يــذ تــرى ل ــ  اســتمدال األمــوال واألصــول املاليــة واملــوارد االقتصــادجة األ

ا مم، شرجوة أن جمون الرهن أو ا مم قد أصبح سارجا قبـ  تـارجخ اختـاذ هـذا القـرار،       ذل 
  اللجنــة، وأن تمــون الدولــة املعنيــة أو الــدول األع ــا  وددتــهوأال جمــون ل ارــدة أي شــمت 
 املعنية قد أتورت اللجنة بذل ؛

ن ت ـا  إىل ا سـابات ا مـدة    أن الدول األع ا  حو  هلا السمار بـأ  يقرر - 14 
ألتــرى املســتحقة لتلــ  ا ســابات    أعــ ه ال وارــد أو األربــار ا   12أومــال ال قــرة  ب عمــ 
املبالغ املستحقة مبوجب عقود أو ات اقات أو التزامات نشأت يف وقت سابق للتـارجخ الـذي    أو

 وارــد أصــبحت  يــه تلــ  ا ســابات تاضــعة ألومــال هــذا القــرار، شــرجوة أن تظــ  تلــ  ال    
 األومال وجممدة؛ واألربار واملبالغ األترى تاضعة هلذه

أع ه ال  ني شمصا ةـددا مـن د ـي     12أن التدابن املذكورة يف ال قرة  يقرر - 15 
مبلــغ مســتحق مبوجــب عقــد أبــرل قبــ  إدراج ذلــ  الشــمت يف القارمــة، شــرجوة أن تمــون     

اشـــرة أو غـــن مباشـــرة مـــن جانـــب بالـــدول املعنيـــة قـــد قـــررت أن املبلـــغ ف جيســـتلم بصـــ ة م 
ــا  ةــدد شــمت ــدولُ   12ل قرة عمــ  ب ــ  بعــد أن ختوــر ال ــيا   أعــ ه، وذل ــةي بنيت ــة اللجن املعني

است ل تل  املبالغ، أو ا ذن، عند االقت ـا ، بوقـو  ميـد األمـوال أو األصـول املاليـة        أو د ي
 تارجخ ذل  ا ذن؛رة أجال عم  من أو املوارد االقتصادجة األترى هلذا الطرو، قب  عش

 
  رجق اخلربا انة اازا ات/  

مــن نظامــه الــداتل  امللقــت، انــة تابعــة    28أن جنشــ ، و قــا  للمــادة   يقددرر - 16 
، ت ــولي “(اللجنــة”بـــ  يف هــذا القــرارريــي أع ــا  ا لــس )جشــار إلييــا   لــس األمــن ت ــم

 بامليال التالية 
ــدابن امل روضــة مبوجــب ا   )أ(  ــذ الت ــرار   12و  9ل قــرتح رصــد تن ي مــن هــذا الق

 التدابن من قب  الدول األع ا ؛ هبد  تعزجز وتسيي  وحتسح تن يذ هذه
والميانـات الـذجن قـد جمونـون بصـدد       بـاأل راد البحث عن املعلومات املتعلقة  )ب( 

 أع ه واستعراو تل  املعلومات؛ 7و  6القيال باألعمال املبينة يف ال قرتح 
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أعـ ه   9اد الذجن تسري علييم التـدابن امل روضـة مبوجـب ال قـرة     حتدجد األ ر )ج( 
 أع ه؛ 11ت ا ع ا  و قا لل قرة والنظر يف للبا

ــدابن امل روضــة مبوجــب       )د(  ــييم الت ــذجن تســري عل ــات ال ــراد والميان ــد األ  حتدج
 أع ه؛ 13ت ا ع ا  و قا لل قرة أع ه والنظر يف للبا 12ال قرة 
 ؛أع ه ييية، وسب االقت ا ، لتسيي  تن يذ التدابن امل روضةوضي مبادمل توج )هـ( 
مث موا اتـه   ،تقد  تقرجـر إىل جملـس األمـن عـن أعماهلـا يف غ ـون سـتح جومـا          )و( 
 تراه اللجنة ضرورجا  من تقارجر؛ الوقا  مبا
ــدو   ) (  ــة وال ــع إجــرا  وــوار بــح اللجن ل األع ــا  امليتمــة، وال ســيما  التشــجيي عل

 ؛التدابن ة، بوسار  تشم  دعوة ممثل  هذه الدول إىل االجتماع باللجنة ملناقشة تن يذاملنوق دول
التمــاس أي معلومــات تراهــا م يــدة مــن ريــي الــدول بشــأن ا جــرا ات الــت   )ر( 

 التدابن امل روضة علع  و  عال؛اختذ ا هذه الدول من أج  تن يذ 
ــياه ا   )ط(  ــزاعم انتـ ــة مبـ ــات املتعلقـ ــدابن حبـــث املعلومـ ــرار  لتـ ــذا القـ ــواردة يف هـ الـ

 االمتثال هلا واختاذ ا جرا ات ال  مة يف هذا الشأن؛ عدل أو
يف غ ــون تســعح جومــا  ،جبميــي الــدول األع ــا  أن تقــدل إىل اللجنــة يه دد  - 17 

 9ذ ا مـن أجـ  تن يـذ ال قـرتح     تقرجـرا بشـأن اخلوـوات الـت اختـ      ،تارجخ اختـاذ هـذا القـرار    من
 ؛ عااللقرار تن يذا من هذا ا 12 و

اعتبـارا     ـة عشـر شـيرا    مد ا  ،إىل األمح العال أن جنش  ل ترة أولية يطل  - 18 
، “( رجـق اخلـربا   )”تارجخ اختاذ القرار، بالتشاور مي اللجنة،  رجقا ملل ا من مسـة تـربا     من

 ويعدرب ال رجـق،  حتت إشرا  اللجنة، وأن جتمذ الترتيبات املالية واألمنية ال  مة لـدعم عمـ    
، وجقـرر  2016 آذار/مـارس  2جتجـاو    عن اعتزامه النظـر يف  دجـد هـذه الوالجـة يف موعـد ال     

 ج ولي ال رجق بامليال التالية  أن
مساعدة اللجنة يف تن يذ الوالجة املنولة هبا علـع النحـو احملـدد يف هـذا القـرار،       )أ( 

 أ ــراد وكيانــات   حتدجــدمانيــة  مبــا يف ذلــ  مــن تــ ل تزوجــد اللجنــة مبعلومــات تتصــ  بإم       
 أع ه؛ 7و  6ملبينة يف ال قرتح جمونون ضالعح يف األنشوة ا قد ممن

ذ التـــدابن املنصـــو  علييـــا رـــي وحبـــث وحتليـــ  املعلومـــات املتعلقـــة بتن يـــ  )ب( 
القرار، وغاصة واالت عدل االمتثال، مي التركيز بصـ ة تاصـة علـع النقـاط املرجعيـة       هذا يف
 أدناه؛ 22و  21ل قرتح ة يف ااملبين
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رـــي وحبـــث وحتليـــ  املعلومـــات املتعلقـــة بتورجـــد أو بيـــي أو نقـــ  األســـلحة   )ج( 
ــدة ذات الصــلة واملســاعدة العســمرجة أو املســاعدة األتــرى    ــ   ذات الصــلة واألعت ، مبــا يف ذل

تــ ل شــبمات اال ــار غــن املشــروع، إىل األ ــراد والميانــات الــذجن جقوضــون العمليــات  مــن
التوصــ  إىل ات ــا  ســ ل إلــار ، أو الــذجن جشــاركون يف أعمــال تنتــي     الراميــة إىل يةالسياســ

 ، وسب االقت ا ؛ا نساا القانون الدويل  قو  ا نسان أو القانون الدويل
تزوجــد ا لــس، بعـــد إجــرا  مناقشـــات مــي اللجنــة، بتقرجـــر ملقــت حبلـــول        )د( 

، وحتـــدجث هـــذجن 2016 شـــباط/ رباجر 1، وبتقرجـــر إلـــار  حبلـــول 2015أجلول/ســـبتمرب  1
 للذجن  ّ   ييما موعد تقدكيما؛التقرجرجن شيرجا،  يما عدا الشيرجن ا

ــات      )هـ(  ــة بقارمــة الميان ــيح واســتممال املعلومــات املتعلق ــة يف تنق مســاعدة اللجن
 مـة  واأل راد اخلاضعح للتدابن امل روضة مبوجب هذا القرار، بوسار  منيا تو ن املعلومات ال 

دراج يف القارمــة لتحدجــد اهلوجــة ومعلومــات إضــا ية تيــدرج يف املــوجزات الســردجة ألســباب ا  
 املتاوة للعمول؛

ــة        حيددث - 19  ــات الدولي ــدول األع ــا ، إضــا ة إىل املنظم ــي ال ــرا  وري ــي األل ري
وا قليميــة ودون ا قليميــة، علــع ضــمان التعــاون مــي  رجــق اخلــربا ، و ــث كــذل  ريــي الــدول  

 ألع ــا  املعنيــة علــع ضــمان ســ مة أ ــراد  رجــق اخلــربا  وإتاوــة إممانيــة وصــوهلم دون عــارق إىل ا
 ؛بوالجته مقاصدهم، وباألتت إىل األشما  والو ارق واملواقي، ليتسىن ل رجق اخلربا  االضو ع

إىل املمثلــة اخلاصــة ل مــح العــال املعنيــة باألل ــال والــزناع املســلح         يطلدد  - 20 
خلاصـة ل مـح العـال املعنيـة بـالعنو اانسـ  يف وـاالت الـزناع أن تتبـادال املعلومـات           واملمثلة ا

مـن   9( وال قـرة  2010) 1960مـن القـرار    7ذات الصلة باملوضوع مي اللجنة، و قا لل قرة 
 (؛2011) 1998 القرار
 

 االستعراو  
عليـه   عن اعتزامـه اسـتعراو ا الـة بعـد املوعـد النـيار  الـذي وا قـت         يعرب - 21 

، ومـرة أتـرى بعـد البـد      2015آذار/مـارس   5وهـو   ،اهلياة ا مومية الدوليـة املعنيـة بالتنميـة   
ــة يف     ــة االنتقاليـ ــ  املرولـ ــا قبـ ــرة مـ ــوتع ل تـ ــ 1املتـ ــ  2015ان/أبرج  نيسـ ــا  60، مث كـ جومـ

عــن اعتزامــه  ــرو أي جــزا ات     ، وســب ا اجــة، وجعــرب أج ــا   تــواترا أكثــربصــورة  أو
ا قـد جشـم   ـرو وظـر علـع تورجـد األســلحة       مبـ ة للتصـدي للحالـة،   تمـون عندرـذ مناسـب    قـد 
كبار املسلولح عن ا جرا ات أو السياسات الت  دد السـ ل أو األمـن أو االسـتقرار     حتدجدو

، وذلـ  لتشـجيي ومومـة جنـوب السـودان      كجيـات تاضـعة للجـزا ات    يف جنوب السودان
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، واختـاذ توـوات  عالـة وشـاملة     اليـة انتق وقوات املعارضة علع تشـمي  ومومـة ووـدة ولنيـة    
علــع وقــو العمليــات     ،غــن مباشــر   بشــم  مباشــر أو  مــ  القــوات اخلاضــعة لســيور ا،    

ــن وصــو        ــتممح م ــو  ا نســان، وال ــياكات وق ــو وانت ــال العن ل املســاعدة العســمرجة وأعم
 ا نسانية بشم  كام ؛

هـــذا القـــرار، أنـــه علـــع اســـتعداد لتمييـــو التـــدابن الـــواردة يف   يؤلددد  اي دددا - 22 
ر عيـا،   إضا ية، وكذل  تعدج  هذه التدابن أو تعليقيـا أو  بتدابنذل  من ت ل تعزجزها  يف مبا

وسبما تدعو إليه ا اجة يف أي وقت يف ضو  التقدل احملر  علع صعيد عملية السـ ل واملسـا لة   
ــ  ات ــا  وقــو األعمــ      ــذ التزامــات األلــرا ، مبــا يف ذل ــة واملصــا ة، ويف ضــو  تن ي ال العداري

 ؛وااللتزامات األترى احملددة يف دجباجة هذا القرار، واالمتثال ألومال هذا القرار
 .نظره أن جبق  هذه املسألة قيد يقرر - 23 
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